
UBND TỈNH LẠNG SƠN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      BAN DÂN TỘC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:         /QĐ-BDT                         Lạng Sơn, ngày      tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn công tác tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu, tổ chức của 

Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/ 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã  hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 17/10/202 về thực hiện các dự án, tiểu 

dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư; kế hoạch 

số 53/KH-BDT ngày 07/11/2022 về thực hiện Tiểu dự án 2- giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi thuộc Dự án 9-Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg 
năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm 

tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang năm 2022, gồm 48 người (có danh sách kèm 

theo). 

- Thời gian: 05 ngày (từ ngày 23 đến hết ngày 27/11/2022).  

- Địa điểm: Tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. 

 Điều 2. Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 

15/72022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

Điều 3. Giao Chánh văn phòng; Trưởng phòng Nghiệp Vụ; Chánh thanh tra 

ban tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:             TRƯỞNG BAN   
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;          
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc ban; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

                                                              Vi Minh Tú 
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